
 

 

 ألاطزوحة العلمية لفزنسيس بيكىن من خالل كتابه ألاورجانىن الجدًد

 إعداد: د. وليد اللهيىي 

( حل خُاجه في الىخابت والخألُف، ئلى حاهب الػمل العُاس ي، خُث جشن 1666 – 1561كض ى الفُلعىف إلاهجليزي فشوعِغ بُيىن )

مجمىغت مً املإلفاث هي غباسة غً مششوغه الػلمي، الزي أؾلم غلُه اظم "إلاخُاء الػظُم" أو "الخجذًذ ألاهبر" غلى اخخالف الترحماث، 

لى بىاء مىهج حذًذ ٌعخؿُؼ إلاوعان مً خالله ئخػاع الؿبُػت والعُؿشة غليها. ًخيىن مششوع بُيىن مً ظخت مششوٌع ظعى مً خالله ئ

ػخبر أشهشها الجضء الثاوي مىه، املىظىم بـ "ألاوسحاهىن الجذًذ"، والزي هاٌ شهشة هبيرة غلى امخذاد اللشون املاغُت ٌُ  .أحضاء، 

 :نقد املذاهب والفلسفات السابقة

ت املػشفت، وهما: ًبذأ فشوع خ هظٍش خ الفلعفت، أو باألخشي في جاٍس ِغ بُيىن هخابه ألاوسحاهىن الجذًذ بخىحُه الىلذ ئلى اججاهين مهمين في جاٍس

لُنها، والاججاه الشيي، الزي ًىفي ئميان أي مػشفـت. في خين ًمخذح مً أظماهم  الاججاه الّذوحماؾُلي، الزي ًشي ئميان املػشفت، بل ٍو

ين ألاكذم، مثيُا غلى مىاهجهم في املػشفت، التي ًشي أنها مخىظؿت بين إلافشاؽ والخفٍشـ، دون أن ًخفي مإاخزجه لهم غلى غُم بالُىهاهُ

ىئىا غلى كىة أفهامهم وخذها")
ّ
( دون جدذًذ كىاغذ واضحت، بل اكخطشوا غلى اليشاؽ الػللي وخذه. مً الىاضح 1جلً املىاهج، فهم "كذ اج

 الؿبُػُين ما كبل العلشاؾُين، الزًً وان حل اهخمامهم مىطبا غلى دساظت الؿبُػت  هىا أن بُيىن ًلطذ
َ
بالُىهاهُين ألاكذم الفالظفت

خ الفىش الفلعفي، حاء هى لِعير غلى مىىالهم ولُخمم ما سأي أهه هلظ في مىاهجهم، فهى ًشي  وغللها، وهى بزلً ًخخز لىفعه ظلفا في جاٍس

ػذ ألامَّ الػلُا للفلعفت، ال الفلعفت الخللُت )فلعفت ألاخالق(، التي وكؼ ئًالؤها الاهخمام ألاهبر  أن الفلعفت الؿبُػُت هي التي
ُ
ًجب أن ح

خ الػل  في جاٍس
ً
هملذ الفلعفت الؿبُػُت ئهماال شبه جام، وهى ما اغخبره بُيىن خؿأ

ُ
م ختى رلً الحين، ئلى حاهب الفلعفت العُاظُت، فُما أ

 في فلعفت أفالؾىن بالالهىث الؿبُعي، وفي والفلعفت. ًشي بُيىن أن ا
ٌ
ىَبت

ُ
 في فلعفت أسظؿى باملىؿم، َمش

ٌ
لفلعفت الؿبُػُت ُمْفَعَذة

ىَبٍت وال ُمْفَعَذةٍ 
ُ
اغُاث، واملؿلىب هى فلعفت ؾبُػُت ضافُت غير َمش  .ألافالؾىهُت املحذزت بالٍش

بُت العا ها ًلذم بُيىن مىهجه الجذًذ غلى أهه مخخلف غً املىاهج الخجٍش طف جلً املىاهج بأنها جيخج "مػخلذاث أهثر حشىُّ بلت غلُه، ٍو

فعؿاةُت أو الػللُت") بُىن غشىاةُىن، مبرسا مىكفه هزا بأن الخجشبت 6ومسخا مما جيخجه املذسظت العُّ (، هما ًطف أصحابها بأنهم ججٍش

 أنها "بػُذة الخطذًم وغير راث حذوي")( باليعبت لهم، 3غىذهم جيىن غُلت املجاٌ؛ فهي وإن واهذ "مدخملت وشبه ًلُيُت")
ّ

( باليعبت 4ئال

له، هما وضفهم بأنهم ٌعخخلطىن الىخاةج مً الىخاةج والخجاسب مً الخجاسب، أما هى فِعخخلظ الػلل واملبادب مً الىخاةج والخجاسب، زم 

 .(5ٌعخخلظ مً جلً الػلل واملبادب ججاسَب وهخاةَج غذًذة)

لجضتي، ًيخلذ بُيىن املىهج الػللي اللاةم غلى الخأمل والخػمُم وافتراع مبادَب أولى وغلٍل الغاةُت للؿبُػت دون ئلى حاهب اهخلاده لالظخلشاء ا

 .الىظش في الػلل الىظؿى، سغم أن الفاةذة خعب سأًه ئهما جىمً في هزه ألاخيرة

بي الجضتي، والػللي ف فت بين مىهجه واملىهجين الخجٍش عخػملىن ٌػلذ بُيىن ملاسهت زالزُت ؾٍش : "أهل الخجشبت أشبه بالىمل ًجمػىن َو ُلٌى

لا وظؿا بين الازىين، حعخخلظ مادة مً أصهاس  فدعب، وأهل الػلل أشبه بالػىاهب حغٌض وعُجها مً راتها، أما الىدلت فخخخز ؾٍش

 .(6البعخان والحلل، غير أنها جدىلها وتهػمها بلذستها الخاضت")



 

 

لى الّعيىالةُين الزًً خاولىا الجمؼ بين فلعفت أسظؿى والالهىث املعُحي، ورلً بعبب "اوغماظهم هما ًىحه فشوعِغ بُيىن ظهام هلذه ئ

 .(؛ فهم خعب سأًه يهذسون أوكاتهم في البدث غً دكاةم ألالفاف والخطىساث بػُذا غً ألاشُاء الىاكػُت في الؿبُػت7املهٌى في الذكاةم")

شه  ًيخلذ بُيىن أًػا ما أظماه الفعاد الزي ًأحي
ّ
ش الػلل البششي بالخُاٌ أشذ غشسا مً جأز

ّ
الفلعفت مً امتزاج الخشافت بالثُىلىحُا؛ ألن جأز

اث الفلعفُت اللذًمت غشبا مً الخشافت ًجب الحزس منها  .باألفياس الشاتػت، مػخبرا حل الىظٍش

 :قىاعد املعزفة

لين ئلى املػشفت: ألاٌو  م ًذغى بُيىن مً خالٌ هخابه هزا ئلى ئًجاد ؾٍش يهخم باهدشاف املػشفت، والثاوي بدىمُتها، حاغال مً هفعه مػلما للفٍش

لين جشابـ وحػاون مخبادٌ ، مإهذا في الىكذ هفعه غلى غشوسة أن ًيىن بين الفٍش م ألاٌو  .الزي ظِعلً الؿٍش

م املالخظت، وأهه ولما اصدادث مػشفت إلاوعان اصدادث كذسجه غلى  ًشي بُيىن أن ول ما في ملذوس إلاوعان فػله هى جفعير الؿبُػت غً ؾٍش

كهش الؿبُػت والعُؿشة غليها، ولىً املىاهج املخبػت في مجاٌ الػلىم ئلى رلً الحين اكخطشث غلى الخىلُف والخىظُم للمىدشفاث العابلت، 

، الزي "ال ًجاسي الؿبُػت دون الىضٌى ئلى مىدشفاث حذًذة، بعبب الاغخماد في الغالب غلى ؾشق غللُت في املػشفت حػخمذ اللُاط املىؿلي

(، وال ظبُل ئلى الخشوج مً هزا املأصق ئال باغخماد الاظخلشاء الصحُذ، واضفا الاظخذالٌ املىؿلي الزي ًىؿلم مً الىلي ئلى 8في دكتها")

( وهى 11لؿبُػت")(، أما الاظخلشاء فلذ أظماه "جفعير ا11( وكذ أؾلم غلُه اظم "اظدباق الؿبُػت")9الجضتي بأهه "غمل ؾاتش ومبعتر")

 .خعب سأًه غمل منهجي صحُذ

ل غلى الحىاط مً أحل  خمدىس هزا املىهج أظاظا في الخػٍى ًطف بُيىن مىهجه في الىخاب بأهه ظهل في الششح سغم ضػىبت جؿبُله، ٍو

أضبذ "مدشىا بمزاهب فاظذة  (، سافػا أي دوس للػلل في جلً املشخلت ألاولى؛ ألن الػلل في هظشه كذ16ئًجاد "دسحاث متزاًذة مً الُلين")

 .(؛ لزلً وحب ئسشاده ومخابػخه مً أحل الخخلظ مً جلً ألاوهام13وأوهام فاسغت")

 :أوهام العقل

دِذق بالػلل البششي")
ُ
( وهي: أوهام اللبُلت، وأوهام الىهف، وأوهام العىق، وأوهام 14ًشي بُيىن أهه جىحذ "أسبػت أهىاع مً ألاوهام ج

 .الخػشف غليها وغالحها والخخلظ مً آزاسها كبل الششوع في غملُت جفعير الؿبُػتاملعشح. أوهاٌم ًجب 

- ،
ً

ن هزه الؿبُػت جمُل ئلى افتراع الخمازل والدشابه بين الظىاهش املىحىدة في جخػلم بؿبُػت الجيغ البششي هيل؛ أل  :أوهام اللبُلت أّوال

داٌو حػمُم أخيامه غلى ما ٌػخلذ أهه مخجاوغ مً الظىاهش؛ فُفترع لها غلال فاغلت  اليىن، فُلِغ الػلُل الغاةَب غلى املشاهذ، ٍو

ت حشيل غاةلا أمام الفهم العلُم؛ ورلً ل لطىسها وإمياهُت خذاغها، ما لم جىً الحىاط خاهمت غلى وغاةُت، هما أن الحىاط البشٍش

شه باالهفػاالث التي
ّ
ِر وكطىِس الػلل البششي وجأز جطِب  الخجشبت، والتي بذوسها جيىن خاهمت غلى الؿبُػت، فأوهام اللبُلت ئرن جيخج غً جديُّ

 .إلاوعان، خاضت مؼ كطىس الحىاط هي ألاخشي غً مػشفت خلُلت ألاشُاء مػشفت صحُدت

لها غالكت بؿبُػت الفشد الخاضت وجشبِخه وزلافخه، بدُث ًخىّهم إلاوعان أن ما جىّضل ئلُه مً هخاةَج بػذ جفىير وجأمل  :أوهام الىهف زاهُا، -

وبدث، ئهما هى خم مؿلم، خاضت ئرا أخز مىه رلً البدث حهذا ووكخا، وهى غىذةز ال ًخىّسع في مداولت جىُُف ما جىّضل ئلُه مً هخاةج 

 مً أسظؿى وفلا ألهىاةه؛ ليي جخالء
ا

ػشب بُيىن لهزه الحالت همثالين هال م مؼ مػخلذاجه وأفياسه املعبلت غً هزه الظاهشة أو جلً. ٍو

( بػذ ئحشائهم 15وفلعفخه الؿبُػُت التي أخػػها ملىؿله، وهزلً بػؼ الخُمُاةُين الزًً "شُذوا فلعفت خُالُت غُلت الىؿاق للغاًت")



 

 

 
ا

 بػؼ الخجاسب. هما ًيخلذ بُيىن هال
َ

 باملدشابهاث، مػخبرا أن ِهال
ّ

 غلى الفشوق بين ألاشُاء، وجلً التي ال تهخم ئال
ّ

مً الػلٌى التي ال جشهض ئال

عَجبىن ئال بما هى كذًم، والزًً ًىبهشون بيل حذًذ، داغُا ئلى الخماط الحلُلت في و  ٌُ لخين جإدي ئلى الخؿأ، هما ًيخلذ الزًً ال  ل صمً الؿٍش

 .الىاحب الخىظـ بين املخىاكػاث، وبين اليلُاث الجضةُاث بػُىه، هما ًشي أهه مً

م 16ًطفها بأنها "أهثر ألاوهام ئصغاحا") :أوهام العىق  زالثا، - (، وهي أوهام لها غالكت بما ًدذر بين الىاط في جىاضلهم فُما بُنهم غً ؾٍش

... هما أهه هىان أشُاء مىحىدة ولىنها  اللغت، فهىان أظماء هي في الحلُلت ملعمُاث ال وحىد لها في الىاكؼ خعب سأًه، واملحشن ألاٌو

ذ غللي، مثل الثلل  مخخلؿت بغيرها مً املىحىداث، بدُث جيىن غير واضحت وال ًمىً جدذًذها بذكت؛ ألنها في الغالب جيىن هاججت غً ججٍش

 ... والخفت والشؾىبت

اث مً كبٌى لذي الخاضت والػامت، بدُث  :أوهام املعشح سابػا، - اث الفلعفُت؛ ملا جدظى به جلً الىظٍش جيشأ هدُجت الخأزش باآلساء والىظٍش

ًطبذ ول حذًذ مشفىغا خاضت ئرا وان مخالفا ملا هى ظاةذ مً ألافياس واملػخلذاث، هما أن الىثير مً الفلعفاث وكؼ خاؾها بالخشافت أو 

ىكف وجلمؼ بيل كىة")الالهىث، ومنها ما هى مإظغ غ
ُ
 .(17لى ما وسد في بػؼ أظفاس إلاهجُل، واضفا رلً بالحماكت التي "ًجب أن ج

 :الطزيق إلى املعزفة

ل رلً الجعم مً  ت وغاًتها هى ئخذار وجىلُذ ؾباتؼ حذًذة في الجعم املذسوط، ورلً بخدٍى ًشي فشوعِغ بُيىن أن مهمت اللىة البشٍش

ت وهذفها فهى اهدشاف )ضىس( أي كىاهين الؿبُػت ش يء ئلى آخش، وهزا ًذخله بُيى  لا. أما مهمت املػشفت البشٍش ن في مجاٌ اهخمام املُخافيًز

خم رلً غبر اهدشاف الػملُاث اليامىت والبيُاث اليامىت في ألاحعام، وهزه املهمت ًجػلها في مجاٌ  التي جميز ألاشُاء بػػها غً بػؼ، ٍو

لا  .اهخمام الفيًز

ت وفاغلت 18ى الشأي في "أن املػشفت الحلت هي مػشفت الػلل")ٌشاؾش بُيىن أسظؿ (، وال ًشي بأظا في جلعُمها ئلى أسبػت أهىاع، مادًت وضىٍس

لت خاؾئت لم حعهم في أًت فاة ذسط بؿٍش
ُ
ذة جزهش في وغاةُت، ولىىه ال ًشي فاةذة في الاهخمام بالػلت الغاةُت، أما الػلل الفاغلت واملادًت فانها ج

ػخبر أن اهدشاف الطىس هى الزي "ًفض ي ئلى الفىش الحم واملماسظت الحشة")املجاٌ ال ت ألاهمُت ألاهبر، َو (، 19ػلمي، بِىما ًىلي الػلت الطىٍس

م ولىىه ال ًلطذ بالطىسة املػنى الزي وان مخذاوال في الفلعفت اللذًمت، أي ما ٌػؿي املادة شيلها، بل الطىسة غىذه هي اللاهىن الزي ًدى

 .الؿبُػُتالظاهشة 

ن أو جدّىٌ أو خشهت وما شابه رلً، وما ًطاخب جلً  جبذأ املػشفت خعب بُيىن مً املالخظت، أي مالخظت ما ًدذر في الؿبُػت مً جيىُّ

الػملُاث مً حغّير ًؿشأ غلى ؾبُػت الش يء املالَخظ، مؼ مداولت فهم أظباب رلً الخغير وخطاةطه، وهى ما ٌػبر غىه بذساظت الػملُاث 

ذ أو الخلؿير أو اليام ىت، ئلى حاهب رلً البذ مً مالخظت ميىهاث ألاحعام وما جدخىي غلُه مً أحضاء، وفطِل بػػها غً بػؼ غبر الدشٍش

 .غير رلً مً الىظاةل التي جدىاظب مؼ ؾبُػت الجعم املذسوط، وهزه الػملُت ًؿلم غليها اظم اهدشاف البيُاث اليامىت

 :الاستقزاء

ؼ الشىاهذ غلى زالر كىاةمئزش غملُت املالخظت جب  :ذأ غملُت ئخظاس الشىاهذ أمام الػلل بػذ أن جم جدطِىه مً ألاوهام، فُخم جىَص

جىغؼ فيها أمثلت غً الظاهشة التي ًشاد دساظتها، خُث جيىن فيها الظاهشة خاغشة في خاالث مخخلفت. غشب  :كاةمت الحػىس  اللاةمت ألاولى، -

 ...حىدة في أشػت الشمغ وفي اللهب والعىاةل املسخىتمثال لزلً بالحشاسة التي جيىن مى 



 

 

جىغؼ فيها الشىاهذ أو ألامثلت التي جيىن فيها الظاهشة املذسوظت غاةبت، فُىغؼ أمام ول مثاٌ مىحب في  :كاةمت الغُاب اللاةمت الثاهُت، -

ٌٌ ظالب في اللاةمت الثاهُت، مثاٌ رلً: ًخم وغؼ ألاشػت املىبػثت مً اللمش أو مً الىجىم، هشاهذ ظالب أمام الشاهذ  اللاةمت ألاولى مثا

 .طه ألشػت الشمغ؛ ورلً ألن أشػت اللمش والىجىم ال جطاخبها خشاسة خعب سأًهاملىحب في اللاةمت ألاولى، الزي خط

جىغؼ فيها ألامثلت التي جىحذ فيها الظاهشة املذسوظت بذسحاث مخفاوجت: فلذ الخظ مثال أن الحشاسة جيىن  :كاةمت امللاسهت اللاةمت الثالثت، -

مغ؛ ولىنها 
َّ

في الحلُلت جيىن وامىت غير مذسهت بعهىلت، فُما جخذسج ضػىدا في مىاغؼ أخشي ئلى مػذومت في الحُىاهاث بػذ املىث باليعبت لال

 .الحذ الزي جياد فُه أن جطل ئلى دسحت خشاسة الشمغ

 .(61ًؿلم فشوعِغ بُيىن غلى هزه الػملُت املخيىهت مً زالر مشاخل اظم غملُت "غشع الشىاهذ أمام الزهً")

الظخيخاج الىخاةج منها؛ ورلً غبر غملُت الاظدبػاد والشفؼ، أي اظدبػاد وسفؼ الػىامل والؿباتؼ بػذ رلً جبذأ غملُت الىظش في اللىاةم 

جىلُذ  التي جيىن مىحىدة في الظاهشة املذسوظت والتي ًثبذ غذم جأزيرها، مثل اظدبػاد إلاغاءة واللمػان في املػادن؛ لػذم وحىد أي أزش لها في

ػخلذ أن لها ضلت بالظاهشة املذسوظت، ئلى أن ًخم الىضٌى ئلى الػامل الحلُلي املإزش، الحشاسة، وحعخمش هزه الػملُت مؼ ول ا ٌُ لؿباتؼ التي 

 .وهى الحشهت في خالت الحشاسة

(، حعاغذ الباخث غلى جفعير الؿبُػت جفعيرا جاما صحُدا، وهزه 61باإلغافت ئلى اللىاةم الثالر ًػؼ بُيىن "معاغذاث أخشي للزهً")

 ئلى حعؼ مجمىغاث، ولىىه لم ًزهش ئال اللعم ألاٌو منها، وهي في حملتها ًمىً سدها املعاغذاث هي غب
ٌ
اسة غً مجمىغت مً الشىاهذ ملعمت

 .ئلى اللىاةم الثالر الشةِعت املزوىسة أغاله

 :خاثمة

بي حذًذ ًلىم خاٌو فشوعِغ بُيىن مً خالله هخابه ألاوسحاهىن الجذًذ ئخذار زىسة في مُذان الػلم والفلعفت؛ ورلً غبر ب ىاء مىهج ججٍش

مً مىغؼ مً هخابه غلى ضػىبت املهمت التي اهبري لللُام  غلى املالخظت والاظخلشاء، وهى ما هجح فُه ئلى خذ بػُذ، خاضت وأهه أهذ في أهثر

بها، وأن غمله ال ًخلى مً هلاةظ، داغُا مً ًأحي بػذه ئلى مىاضلت بىاء ما اهخهى ئلُه، ئال أهه وسغم شذة لهجخه غىذ اهخلاد الفلعفاث 

اث اللذًمت، وسغم ئشادجه ببػؼ مىدشفاث غطش النهػت والبىضلت واملؿبػت، وان م اث التي والىظٍش داًذا غىذ إلاشاسة ئلى بػؼ الىظٍش

غاضشها، والتي أزاسث حذال واظػا في أوسوبا في رلً الػطش، مثل معألت زباث ألاسع ودوسانها، خاضت وأهه هخب هخابه هزا بػذ أن خعم 

، أم أن العبب في رلً هى غالُلُى ألامش بىاظؿت مىظاسه، وهى ما ًؿشح هلاؽ اظخفهام خٌى مذي اهخمام بُيىن بخلً ألاغماٌ الػلمُت

لً سغبخه في غذم الذخٌى في ضذام مباشش مؼ الىىِعت البروحعخاهدُت في ئهجلترا، والتي لم جىً أهثر حعامدا مً هظيرتها اليازىلُىُت خُاٌ ج

اغُاث، فهي باليعبت له ال جطلح ئال لىغؼ خذود للفلعفت الؿبُ  .(66ػُت ال أهثر)املعاةل، ومما ًإخز غلُه أًػا جللُله مً شأن الٍش

 :املصادر
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